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FI       Sitruspuserrin 

Tärkeitä turvaohjeita 

LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ TARVETTA 
VARTEN. 
■ Vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt 

ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta ja tietoja, voivat käyttää tätä 

laitetta vain, jos käyttöä valvotaan tai jos heitä on opastettu käyttämään laitetta 

turvallisesti ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä 

laitteella. Puhdistusta ja huoltoa ei saa antaa lasten tehtäväksi, elleivät he ole yli 8-

vuotiaita ja suorita tehtäviä valvonnan alaisena. 

■ Säilytä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. 

■ Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käyttöön muissa tiloissa, 

kuten: 

- henkilökunnan keittokomerot kaupoissa, toimistoissa ja muilla työpaikoilla; 

- hotelli- ja motellihuoneet ja muut asuintilat; 

- maatilat; 

- yöpymistä aamiaisella tarjoavat yritykset. 

■ Tämä laite on tarkoitettu mehun puristamiseen sitrushedelmistä, kuten esimerkiksi 

greipistä, appelsiinista, mandariinista, sitruunasta, limetistä jne. Älä käytä sitä muihin 

kuin sen käyttötarkoituksen mukaisiin tehtäviin. 

  Varoitus: 
   Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tapaturman. 

■ Älä käytä laitetta teollisuusympäristössä tai ulkona. 

■ Ennen laitteen liittämistä pistorasiaan varmista, että sen tyyppikilvessä esitetty 

nimellisjännite vastaa pistorasian jännitettä. 

■ Älä aseta laitetta sähkö- tai kaasukeittimen päälle tai sen lähelle, pöydän reunalle tai 

epävakaalle pinnalle. Aseta laite vain suoralle, kuivalle ja vakaalle pinnalle. 

■ Käytä laitteessa vain sen mukana toimitettuja alkuperäisiä varusteita. 

■ Varmista ennen laitteen päälle kytkemistä, että se on oikein kokoonpantu. 

■ Varmista, etteivät kätesi tai muut esineet kosketa käytön aikana laitteen pyöriviä osia. 

■ Laite on varustettu lämpösuojauksella, joka suojaa moottoria vahingoittumiselta 

kuormituksen ollessa liian suuri. Jos laite kytkeytyy pois päältä moottorin 

ylikuormituksen vuoksi, irrota se pistorasiasta ja anna sen jäähtyä vähintään 20 

minuuttia. Sen jälkeen voit jatkaa käyttöä. 
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■ Irrota laite pistorasiasta aina kun et käytä sitä tai jos jätät sen ilman valvontaa ja ennen 

sen kokoamista, purkamista, puhdistusta ja siirtämistä. 

■ Varmista, että moottoriyksikkö on irrotettu pistorasiasta ja että pyörivät osat ovat 

pysähtyneet ennen kuin poistat irrotettavat varusteet moottoriyksiköstä. 

■ Puhdista laite luvussa Puhdistus ja huolto annettujen ohjeiden mukaan. Älä upota 

moottoriyksikköä ja virtajohtoa veteen tai muuhun nesteeseen äläkä pese näitä osia 

juoksevalla vedellä. 

■ Varmista, ettei virtajohdon pistoke joudu kosketuksiin kosteuden kanssa. Älä laita 

virtajohdon päälle raskaita esineitä. Varmista, ettei se riipu pöydän reunan yli ja ettei 

se kosketa kuumia pintoja. 

■ Irrota laite pistorasiasta vetämällä virtajohdon pistokkeesta, ei virtajohdosta. Muuten 

voi virtajohto tai pistorasia vioittua. 

■ Vaarallisten tilanteiden välttämiseksi on vioittunut virtajohto annettava valtuutetun 

huoltokeskuksen tai muun vastaavan ammattitaidon omaavan henkilön vaihdettavaksi. 

Laitetta, jonka virtajohto on vioittunut, ei saa käyttää. 

■ Älä käytä laitetta, ellei se toimi asianmukaisesti tai jos siinä ilmenee millaisia tahansa 

merkkejä vioittumisesta. Vaarallisten tilanteiden välttämiseksi älä korjaa laitetta itse 

äläkä tee siihen mitään muutoksia. Anna kaikki korjaukset valtuutetun huoltokeskuksen 

tehtäväksi. Laitteeseen puuttuminen voi aiheuttaa lainmukaisen virhevastuun tai 

laatutakuun raukeamisen. 
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 FI  Sitruspuserrin 
Käyttöohje 

■ Lue laitteen käyttöohje ennen laitteen käytön aloittamista siinäkin tapauksessa, että olet jo aiemmin tutustunut vastaavan tyyppisten laitteiden käyttöön. 

Käytä laitetta vain tässä käyttöohjeessa esitetyllä tavalla. Säilytä ohje myöhempää tarvetta varten. 

■ On suositeltavaa säilyttää alkuperäinen kuljetuspakkaus, muu pakkausmateriaali, ostokuitti ja todistus myyjän vastuun laajuudesta tai takuutodistus vähintään 

lainmukaisen virhevastuun tai laatutakuun kestoajan. Laitetta kuljetettaessa on suositeltavaa pakata se valmistajan alkuperäiseen pakkaukseen. 

LAITTEEN KUVAUS 
A1 Pölysuoja 

A2 Puserrinkartio 

 pusertaa mehun optimaalisella nopeudella 110 r/min 

A3 Siivilä 

     kerää siemenet ja hedelmälihan 

A4 Mehun keräysastia  

     suljettavalla tyhjennysnokalla 

A5 Akselin jatke 
A6 Akseli 
A7 Moottoriyksikkö 
A8 Luistamattomat jalat 
A9 Tila virtajohdolle 

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA 
■ Poista laitteesta ja sen varusteista kaikki pakkausmateriaali ja mainosmerkinnät tai etiketit. 

■ Pese elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin tulevat irrotettavat varusteet huolellisesti lämpimällä vedellä neutraalia astianpesuainetta käyttäen. Huuhtele ne 

sitten puhtaalla vedellä ja kuivaa ne pyyhkeellä täysin kuiviksi. Irrotettavat osat voidaan pestä myös astianpesukoneessa (yläkorissa). 

■ Älä huuhtele moottoriyksikköä A7 tai sen virtajohtoa vedellä äläkä upota niitä veteen. 

LAITTEEN KOKOAMINEN JA PURKAMINEN 
■ Varmista, että moottoriyksikkö A7 on irrotettu pistorasiasta ja että pyörivät osat ovat pysähtyneet, ennen kuin alat koota tai purkaa laitetta. 

■ Aseta moottoriyksikkö A7 vakaalle, suoralle ja kuivalle pinnalle, esimerkiksi keittiön työtasolle. Aseta jatke A5 akseliin A6. 

■  Aseta mehun keräysastia A4 moottoriyksikön A7 päälle niin, että akseli A6 ja sen jatke A5 menevät astian A4 keskellä olevan aukon läpi ja tyhjennysnokka   

menee moottoriyksikön A7 etuosassa olevaan kouruun. Astian A4 täytyy asettua kunnolla moottoriyksikköön A7, ettei se pääse liikkumaan laitetta käytettäessä. 

■ Laita mehun keräysastiaan A4 siivilä A3. Siivilän A3 reunojen täytyy käydä koko kehällä yhteen mehun keräysastian A4 reunojen kanssa. 

■ Aseta puserrinkartio A2 akseliin A6 ja sen jatkeeseen A5. 

■ Suorita laitteen purkaminen päinvastaisessa järjestyksessä. 

 

Huomautus: 
Akselin jatketta A5 ei tarvitse irrottaa jokaisen käyttökerran jälkeen. Sen irrottaminen on tarpeen vain puhdistamista varten. 

LAITTEEN KÄYTTÖ 
1.  Varmista, että laite on koottu oikein ja liitä se pistorasiaan. 

2.  Laita mehun tyhjennysnokan alle sopivan kokoinen lasi tai muu astia. Paina tyhjennysnokkaa alaspäin, jotta puristettu mehu voisi valua keräysastiasta A4 sen 

alapuolella olevaan astiaan. 

3. Halkaise sitrushedelmä, josta haluat puristaa mehun, poikittaissuunnassa. Ota sitrushedelmän puolikas ja paina sen leikattua puolta kevyesti puserrinkartioon  

A2. Painettaessa sitrushedelmää kartioon A2 käynnistyy moottori automaattisesti ja kartio A2 alkaa pyöriä. Lopettaessasi painamisen moottori 

automaattisesti pysähtyy. Poista sitrushedelmän puserrettu puolikas kartiosta A2 ja voit jatkaa seuraavien hedelmien puserrusta. 

 

Huomautus: 
Eniten mehua sitrushedelmästä saat painamalla sitä lyhyesti ja toistuvasti puserrinkartioon A2. 

A Huomautus: 
Älä paina hedelmää puserrinkartioon A2 liian voimakkaasti, mikä voi aiheuttaa moottorin pysähtymisen. 

Yhdellä kerralla voit pusertaa jopa 1 I mehua. Sen jälkeen anna laitteen jäähtyä muutaman minuutin ajan. 

4. Käytön päätyttyä sulje tyhjennysnokka nostamalla sitä ylöspäin mehun tippumisen välttämiseksi. 
5. Irrota laite pistorasiasta ja puhdista se luvussa Puhdistus ja huolto annettujen ohjeiden mukaan. 

PUHDISTUS JA HUOLTO 
■ Ennen puhdistusta varmista, että laite on irrotettu pistorasiasta ja että pyörivät osat ovat pysähtyneet. 

■ Varmista, että mehun tyhjennysnokka on kiinni. Ota astian A4 reunoista kiinni ja nosta se pois siinä olevien varusteiden kanssa ja siirrä se tiskipöydälle. Pura 

varusteet yksittäisiin osiin ja pese ne huolellisesti lämpimällä vedellä astianpesuainetta käyttäen. Huuhtele ne sitten puhtaalla juoksevalla vedellä ja kuivaa ne 

pyyhkeellä täysin kuiviksi. Irrotettavat osat voidaan pestä myös astianpesukoneessa (yläkorissa). 

 

Huomautus: 
Varusteet on suositeltavaa pestä heti käytön jälkeen. Kuivuneen hedelmälihan poistaminen on hankalampaa. 

■ Käytä moottoriyksikön A7 ulkopinnan puhdistamiseen mietoon astianpesuaineliuokseen kevyesti kostutettua liinaa. Astianpesuaineen käytön jälkeen pyyhi 

pinnat puhtaaseen veteen kevyesti kostutetulla liinalla ja pyyhi ne sitten kuiviksi. 

■ Älä koskaan upota moottoriyksikköä A7 tai virtajohtoa veteen tai muuhun nesteeseen. 

■ Älä käytä laitteen puhdistukseen teräsvillaa, liuottimia, hankaavia puhdistusaineita yms. Ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa. 
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  VARASTOINTI 
■ Laita kootun laitteen päälle pölysuoja A1 elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin tulevien varusteiden suojaamiseksi pölyn kerääntymiseltä. 
■ Säilytä laitetta puhtaassa ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. 

TEKNISET TIEDOT 
Nimellisjännite. ................................................................................................................................................................220-240 V 
Nimellistaajuus ...................................................................................................................................................................... 50 Hz 
Nimellisottoteho ..................................................................................................................................................................... 80 W 
Suojausluokka (sähköiskulta) ........................................................................................................................................................... II 
Melutaso ........................................................................................................................................................................... 70 dB(A) 

Tämän laitteen ilmoitettu melupäästöarvo on 70 dB(A), mikä tarkoittaa A-painotettua äänitehotasoa äänitehon referenssitason 1 pW suhteen. 

Teknisten käsitteiden selitykset 

Suojausluokka sähköiskulta: 

Luokka II - Suojaus sähköiskulta on varmistettu kaksinkertaisella tai vahvistetulla eristyksellä. 

Oikeudet tekstin ja teknisten parametrien muutoksiin pidätetään. 

KÄYTETYN PAKKAUKSEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT OHJEET JA TIEDOT 
Vie käytetty pakkausmateriaali kunnan määräämään jätteiden keräyspaikkaan. 

KÄYTETTYJEN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN HÄVITTÄMINEN 
Tämä tuotteissa tai niiden oheisdokumenteissa oleva symboli tarkoittaa sitä, että käytettyä sähkö- tai elektroniikkalaitetta ei saa laittaa tavallisiin 

kunnallisjätteisiin. Vie nämä tuotteet viranomaisten määräämään keräyspaikkaan niiden asianmukaista hävitystä, kunnostusta tai kierrätystä varten. 

Joissakin Euroopan unionin jäsenmaissa ja muissakin eurooppalaisissa maissa on myös mahdollista palauttaa tuotteet paikalliselle myyjälle uuden 

vastaavan tuotteen oston yhteydessä. 

Tämän tuotteen asianmukaisella hävittämisellä tuet arvokkaiden luonnonvarojen säilyttämistä ja autat ehkäisemään mahdollisia haitallisia 

vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen, joita jätteiden virheellinen hävittäminen voisi aiheuttaa. Pyydä tarkempia tietoja paikallisilta 

viranomaisilta tai lähimmästä jätteiden keräyspaikasta. 

Tämän jätelajin virheellisestä hävittämisestä voidaan kansallisista määräyksistä riippuen määrätä sakkorangaistus. 

Euroopan unionin jäsenmaissa toimiville yrityksille 
Jos haluatte hävittää sähkö- ja elektroniikkalaitteita, pyytäkää tarvittavat tiedot laitteiden myyjältä tai toimittajalta. 

Hävittäminen Euroopan unionin ulkopuolisissa maissa 
Tämä symboli on voimassa Euroopan unionissa. Halutessasi hävittää tuotteen pyydä asianmukaista hävittämistapaa koskevat tiedot paikallisilta viranomaisilta tai 

tuotteen myyjältä. 

 

Tämä tuote täyttää kaikkien sitä koskevien EU-direktiivien perusvaatimukset. 
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